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O objetivo deste ~ foi o de estudar os efeitos genéticos de testadores
de base estreita na avaliação de populações para fonnação de híbridos top-
crosses ou caro fonte de linhagens. Foramusados 15 híbridos simples (HS)
oriundos do cruzamento entre linhagens (S4) das populações Q\1S11 e Q\1S28
(Grupo1) e cinco populações: Q\1S05, Q\1S06, Q\1S12, Q\1S14 e Q\1S50 (Grupo

2). Os híbridos topcrosses originadas de um1atice parcial 15 x 5 e os paren
tais, foram avaliados usando-se um1átice 10 x 10 com3 repetições em três
locais: Sete Lagoas- l't;, Londrina-PR e Goiânia-GO.Foi coletado dado para ti
50 de espiga despalhada e corrigida para 13,5%de umidade. A análise conjun-
ta da variância most.roua ocorrência de variação significativa (P (0,01) pa-

ra locais, cult.ivares, heterose, heterose média, heterose de variedades e 19.
cais x cultivares. A heterose média foi de 643,44 kg/ha ou 8.40%. O maior
efeito de variedade no grupo 1 foi para o HS3 (828.59) e o menor para o H31
(-1106.21) i Omaior efeito de heterose de variedade foi para HS 15 (684.17)

e o menorpara HS11 (-810.39), Para o grupo 2 o maior efeito de variedade
foi para Q\1S06 (981.49) e o menor foi para Q\1S05 (-911.58). A Q\1S05 teve

o maior efeito de heterose (471.22) e o menor foi para a Q\1S12 (-451.03). O
maior efeito da heterose específica foi observado no topcross entre HS 6 x
Q\1S06 (797.35). Emgeral, os HSe as populações tiveram maiores interações

como ambiente do que os seus cruzamentos. EmterJIDSde heterose específica
os HScoop:>rtaramdiferentemente comrelação às populações e aos ambientes.
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